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Ao nono dia do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, às 18h30min, na sede da
Associação Empresarial de Itajaí - ACII, realizou-se a sétima reunião ordinária de 2018,
tendo como assunto em pauta as Obras de drenagem no município de Itajaí,
apresentada pelo Secretário de Obras, Sr. Márcio José Gonçalves e pelo Coordenador
Técnico, Sr. Rogério Rocha. O Presidente da Associação Empresarial de Itajaí – ACII,
Sr. Mário Cesar dos Santos iniciou a reunião agradeceu e mencionou as autoridades
presentes e aos demais participantes. Após, fez-se a leitura das principais
correspondências recebidas. Ao término da leitura, o presidente relatou que se está
em andamento os preparativos para o evento Troféu Empresário do Ano, e reforçou o
convite para a participação de todos. Dando continuidade, o presidente da ACII,
chamou a compor a mesa diretiva e já fazerem uso da palavra, os Srs., Márcio José
Gonçalves - Secretário de Obras, Rogério Rocha - Coordenador Técnico da Secretaria
de Obras e Anderson da Silva Vieira – Engenheiro da Secretaria de Obras. Iniciando
sua fala, o Sr. Márcio agradeceu a oportunidade e referindo-se a obra que está
ocorrendo no centro da cidade, explicou o motivo de está sendo realizada por partes,
com a ciência de que em alguns períodos atrapalham mais o comércio local. Logo, a
palavra foi transferida ao Sr. Rogério, o qual fez a explanação da apresentação.
Introdutoriamente, o coordenador técnico da secretaria de obras relatou sobre a
estrutura topográfica do município e as dificuldades particulares desta. Outro fator
mencionado foi antiguidade do sistema de drenagem da cidade. Depois o Sr. Rogério
explicou que as obras de drenagem visam identificar os problemas de alagamentos
constantes, informação oriunda do PMI 2040, em que foram feitas várias reuniões com
a comunidades, e nelas levantou-se essas problemáticas em relação aos alagamentos.
Ainda foi informado pelo coordenador que o investimento até o período estima R$
R$38.493.356,43, provenientes de recursos municipais, federais e internacionais, por
meio do Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata).
Dando sequência a apresentação, o Sr. Rogério trouxe as obras que já foram
concluídas, entre elas: contenção da encosta do Morro Cortado, com valor estimado
em R$ 970.797,05; uma obra importante, pois por conta do deslizamento, a Rodovia
Osvaldo Reis ficou com trânsito limitado a uma pista. Além desta, destacou-se as obras
de implantação de galerias na Avenida Ministro Luiz Gallotti, com valor estimado em
R$ 7.924.946,34, em que os problemas de cheias eram constantes; e devido a mesma
problemática, fez-se também a implantação de galeria na Rua José Pereira Liberato
com o valor de R$ 1.578.848,72. E ainda, foram feitas pavimentações no loteamento
Santa Regina. No decorrer da apresentação o coordenador, elencou as demais obras
concluídas e as enfatizou que além das obras, tem-se as demandas de manutenções.
Em continuidade, foi apresentado os demais trabalhos em execução como: Avenida
Joca Brandão – Centro; Ruas Nestor dos Santos e José Lopes - Cordeiros, que são de
adequação do sistema viário (drenagem e pavimentação). Em seguida, o coordenador
apresentou algumas obras contempladas nos projetos do Fonplata: Rua Lico Amaral –
Dom Bosco, Rua Jovito Anacleto e adjacências – Cordeiros, Ruas no Rio Bonito, Rua
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João Fernandes Vieira e Adjacências – Fazenda (Loteamento Padre Jacob), Rua
Presidente João Goulart e Adjacências – Dom Bosco (Próximo ao Clube Itamirim); e
além destas, tem previstas pavimentações de ruas no loteamento Santa Regina.
Continuando, o coordenador técnico da secretaria de obras mencionou as demais
obras projetadas como a bacia dos bairros Fazenda e São Judas; Adequação do
sistema viário com ligação entre a Rua Heitor Liberato e Avenida Abraão João
Francisco com a implantação de galerias. Desta forma, o Sr. Rogério concluiu sua
apresentação e ficou um momento aberto para questionamentos, e dentre os recebidos
teve o feito pelo presidente da ACII, que perguntou qual o prazo para entrega da obra
da Avenida Joca Brandão, centro da cidade; e quem respondeu foi o Sr, Anderson
engenheiro da secretaria que informou que a previsão de conclusão dentro do
cronograma da obra está para final de setembro deste ano, porém ressaltou que não
há como precisar em decorrência de fatores externos como mau tempo, a existência
de tubulações inesperadas, etc. Entretanto o engenheiro afirmou que se pretende até
o final da semana fazer a liberação do trânsito naquele trecho. Após as perguntas terem
sido respondidas, o Sr. Mário Cesar retomou a palavra e agradeceu a recorrente
oportunidade que a gestão pública tem dado a suas secretarias de estarem junto ao
empresariado explanando suas ações. Assim, ele cedeu a fala aos membros da
secretaria de obras para fazerem suas considerações finais. Concluídas, o presidente
da ACII reiterou o convite para a próxima reunião plenária que ocorrerá no dia 16/07.
Por fim, o Sr. Mário Cesar agradeceu a todos e informou que no hall de entrada estava
sendo servido um coquetel e assim, foi concluída a reunião. Nada mais havendo a
tratar, eu Karla Cristiane da Silva, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será
assinada pelo Presidente e o Secretário Geral da ACII.

Mário Cesar do Santos
Presidente ACII

Jucélia Ferreira
Secretária Geral da ACII

